Kensington® SecureTrek™ Mochila de viagem para portátil de 17?
K98618WW

165mm
317mm
483mm
1.78kg

Quando viaja em negócios, a mochila de viagem para portátil de 17? SecureTrek não só protege o seu portátil de
danos, como também oferece um sistema de segurança anti-roubo. Salvaguarde o conteúdo da sua mochila,
prendendo os cursores do fecho em T com um clique dentro da base do cadeado SecureTrek, adicionando, em
seguida, um cadeado Kensington para prender a mochila a um objeto fixo. Em alternativa, pode utilizar um
cadeado para portátil aprovado quando voar. Protegidos por material Poly Twill durável, o seu portátil e o seu
tablet são guardados em compartimentos almofadados e ficam protegidos pelo fecho antiperfuração. Existe muito
espaço para organizar todas as suas coisas, incluindo roupa para uma viagem de dois dias, umas costas
almofadadas para mais conforto e uma aba de passagem que lhe permite prendê-la a uma mala de rodas.

Características
• A base do cadeado SecureTreck permite-lhe prender os cursores do fecho em T com um clique, para impedir
tentativas de furto e acesso não autorizado ao interior da sua mochila

Informação Embalagens de Varejo

UPC#
Quantidade Unidade

• O cadeado portátil para portátil (vendido em separado) prende a mala a um objeto fixo.

237mm
312mm
471mm
1.82kg
085896986188
1

• O fecho antiperfuração para o compartimento do dispositivo resiste à invasão de um objeto afiado
• Laço de cadeado para cadeado de viagem aprovado pela TSA ao verificar a mala no aeroporto
• O design adequado para verificações de segurança pode ser deitado para passar no scanner (siga todas as
instruções da TSA)
• Os compartimentos almofadados para dispositivos são adequados para portáteis de 17" e tablet de 10"

Mestre informações sobre o Caso

• O bolso tipo estação de trabalho organiza todos os seus carregadores, canetas, cartões de visita, chaves e
outros

535mm
458mm
353mm
4.88kg
UPC#
50085896986183
Quantidade Unidade
2

• A aba de passagem para mala de rodas envolve de forma adequada uma pega extensível
• As costas almofadadas proporcionam um transporte mais confortável, especialmente quando a mochila está
cheia
• Espaço amplo para roupa, ficheiros e artigos pessoais
• 840D Material exterior de Poly Twill

Informações sobre Envio
Período de Garantia

• Garantia limitada de 10 anos
120

Informações Gerais
Reciclado %

0

• Tipo de mala Mochila
• Cor Negro
• Cor Preto
• Funcionalidades SecureTrek™ base de cadeado

• Tamanho do ecrã 17"/43.3cm
• Período da garantia 3 anos
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